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het Toetertje 

Agenda    29 november 

 5 december  

 Schoen zetten 

 Sinterklaas op school 

   

Studie 
dagen 

 Onlangs hebben we u op de hoogte gebracht van de 2 extra studiedagen op 
vrijdag 1 februari en maandag 3 juni. 
Deze twee data betreft de opleiding tot Kindercoach. Wij hebben van het 
opleidingsinstituut vernomen dat er nog een licht voorbehoud is betreffende 
deze twee data. Dit heeft te maken met de vele leerkrachten van Obase die 
ingeschreven hebben voor deze opleiding. Dit waren er meer dan vooraf 
verwacht. In het geval deze data wijzigen verneemt u dat uiteraard zo spoedig 
mogelijk van ons. 
 
Dit zijn de studiedagen die nog op de kalender staan met de data met * onder 
voorbehoud. 
Vrijdag 1 februari 2019*   
Maandag 11 maart 2019  
Maandag 3 juni 2019*  
Dinsdag 25 juni 2019             

   

Schoolfruit   Deze week weer heerlijk  
fruit voor de kinderen. 
 

   

Groep 1-2  Poe, poe, wat hebben de rommelpieten toch allemaal gedaan in onze klas? We 
konden niet eens naar binnen. Sommige kinderen waren er toch wel van 
geschrokken en moesten huilen. Even bij mama of de juf met een pepernoot 
hielp. In onze schoen zat een leuk krijtje met 6 kleuren. Dankjewel Sinterklaas! 
Na heel veel opruimwerk met gelukkig de hulp van moeders en de kinderen 
konden we even bijkomen met lekkere pepernoten en snoepgoed. Die 
rommelpieten toch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31363038360D31383335390D3434333737340D39383236370D300D46443243343641380D310D0D300D3136383834390D372E372E302E31383939320D35
http://www.euschoolfruit.nl/
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Groep 7-8  Gevraagd: hulpouders werkbezoek Pontes Pieter Zeeman 
Donderdagochtend 13 december a.s. bezoekt groep 
78 Pontes Pieter Zeeman voor een werkbezoek. Wij 
krijgen die dag van oud-leerlingen van De Schoener 
een rondleiding door de school en mogen daarbij 
tevens twee echte V.O. lessen volgen. Ik heb hiervoor 
nog op zoek naar enkele hulpouders die ons willen 
halen en brengen. U kunt zich via de mail, of via uw 
kind, opgeven. Bij teveel aanmeldingen ben ik 
genoodzaakt om te loten ;-)  

 

   

Ouder 
portaal 

 Per 1 januari stopt de Schoener met het ouderportaal van Parnassys. 
Anderhalf jaar geleden is er op Obase niveau besloten om dit portaal in te voeren, 
omdat we zo een grote transparantie hadden naar de ouders toe. 
De cijfers en rapporten konden gezien worden door de ouders. 
Na de vele ontwikkelingen op de Schoener lopen we aan tegen de verkeerde 
indruk die juist deze openheid geeft. 
Cijfers en toetsen worden voor ons steeds meer een middel wat we gebruiken om 
de leerling vooruit te helpen in zijn ontwikkeling en niet een middel om te zien of 
een kind de stof beheerst. 
De rapporten met de cijfers wordt steeds meer vormgegeven door het gebruik 
van het portfolio, zonder cijfers, om te laten zien hoe het kind er voor staat. 
Om bovenstaande reden staat deze informatie nog steeds niet open in het 
ouderportaal en zal ook niet opengaan. Het portaal wordt dus nu alleen gebruikt 
voor gegevens die u al weet, zoals adresgegevens. 
Ons besluit, na overleg met de MR, is om per 1 januari de licentie stop te zetten. 

   

MR   Afgelopen donderdag is er een MR-vergadering geweest. 
Er is gesproken over: 

 Digitaal platform Gynzy 

 Rapport/ portfolio 

 Ontwikkelingen op de Schoener 

 GMR 
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